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1. Enerqiaiate

ENERGIAJATE. Muovipohjainen jate. elintarvikemuovit kuten villi- ja jogui

makkarapaketit. muovipussit, -rasiat, -alustat. muoviset pullot ja...

URL: www.phj.fi/muovi.htm

Viimeksi muutettu: 12.8.1999 - sivun koko: 1235 tavua - kieli: suomi.

2. Enerqiaiate

ENERGIAJATE. Kiimassuolle on parhaillaan rakenteilla uusiopolttoainetta

laitos (REF plant, Refuse recycled Fuel). Laitos erottaa...

URL: www.l-hjatehuolto.fi/ejate.htm

Viimeksi muutettu: 17.2.1999 - sivun koko: 5693 tavua - kieli: suomi.

3. YTV-Jatehuolto: Enerqiaiate

Energiajatteen kerayskokeilu. Energiajatteen lajitteluohjeet. YTV-JStehuolt
Soukka-Espoonlahti -aiueella energiajatteen.

URL: www.ytv.fi/jateh/ener.html

Viimeksi muutettu: 19.5.1998 - sivun koko: 10091 tavua - kieli: suomi.

4. Ei otsikkoa

Takaisin sisallysluetteloon. Edellinen pykaia. Seuraava pykaia. DnoYVI; 6C

A§ TAMPEREEN KAUPUNGIN YLEISTEN JATEHUOLTOMAARAYSTEN
TARKISTAMINEN.
URL: www.tampere.fi/kokous/kh/1998/021 11 600.0/9.htm

Viimeksi muutettu: 1.9.1999 - sivun koko: 23803 tavua - kieli: suomi.

5. alaoikea

KYMENLAAKSON JATE OY Koko Kymenlaakson jatteiden kasitteiya hoiU

kevaaiia 1997 perustettu Kymenlaakson...

URL: www.kouvolaregion.fi/jhuolto/kyjateoy.htm

Viimeksi muutettu: 11.12.1998 - sivun koko: 2542 tavua - kieli: suomi.

6. alaoikea

KYMENLAAKSON JATE OY Koko Kymenlaakson jatteiden kasitteiya hoite

kevaaiia 1997 perustettu Kymenlaakson...
URL: www.kouvolaregion.fi/jhuolto/kyjatoy2.htm

Viimeksi muutettu: 11 .12.1998 - sivun koko: 2195 tavua - kieli: suomi.

7. Ei otsikkoa

Takaisin sisallysluetteloon. Edellinen pykaia. Seuraava pykaia. DnoYVI: 9C

A§ TAMPEREEN KAUPUNGIN YLEISTEN JATEHUOLTOMAARAYSTEN
TARKISTAMINEN.
URL: www.tampere.fi/kokous/yla/1 998/271 01 600.0/6.htm
Viimeksi muutettu: 29.8.1999 - sivun koko: 23307 tavua - kieli: suomi.
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Energiajatteen kerayskokeilu

Energiajatteen lajitteluohjeet

YTV-Jatehuolto kokeilee Soukka-Espoonlahti -alueella energiajatteen eli

energiantuotannossa hyodynnettavien jatteiden erilliskerailya. Kokeilussa ovat mukana ne

asuintalot, joissa on vahintaan 10 huoneistoa eli samat kiinteistot, joissa on biojatteen

erilliskerays. Kaikkiaan kokeilu koskee noin 20.000 asukasta.

Marraskuun 10. paivana 1997 alkavan ja noin vuoden kestavan kokeilun aikana

selvitetaan, miten energiajatteen lajittelu onnistuu kotitalouksissa, miten paljon tallaista

jatetta saadaan kerattya ja mitka ovat kokemukset sen hyodyntamisesta

energiantuotannossa.

Kerayskokeilun tausta

Muovit ja yhdistelmamateriaalit ovat hydtykayton kannalta ongelmallisia, silla

muovilaatuja on hyvin paljon ja kuluttajan on vaikea erottaa niita toisistaan.

Kotitalouksien muovijatetta ei ole Suomessa juurikaan ohjattu hyotykayttoon vaan se on

paatynyt kaatopaikalle, missa se hajoaa erittain hitaasti. Muovilla on kuitenkin erittain

hyva lampoarvo ja muihin polttoaineisiin yhdistettyna sita voidaan kayttaa

energiatuotantoon lampovoimalaitoksissa. Samalla kun muovi hyodynnetaan, voidaan

vahentaa ulkomaisen, uusiutumattoman energian kuten oljyn ja kivihiilen tuontia.

Energiantuotantoon kelpaavaa jatetta syntyy kotitalouksissa n. 16 % jatteen

kokonaispainosta. Tilavuudesta prosenttiosuus on paljon enemman, koska

energiahyodynnettavaksi kelpaava jate on suurimmaksi osaksi kevytta mutta tilaavievaa.

Tallaista energiajatetta arvioidaan syntyyan YTy-alueella vuosittain noin 1 80 000 tpjuiia,

josta noin puolet kotitalouksissa.

Erilliskerays jarjestetaan kaytannossa niin, etta osa harmaista sekajateastioista muutetaan

energiajatteen keraysastioiksi. Energiajatteen astian tunnistaa oranssinvarisesta tarrasta,

jossa on mustalla teksti "ENERGIAJATE". Keittiossa energiajatteen erottelu sujuu

vaivattomasti, silla energiajate on kuivaa - siis hajutonta - ja se voidaan kerata esim.

muovikassiin.

Tavoitteena on muiden erilliskeraysten tavoin vahentaa kaatopaikalle paatyvan jatteen

maara ja vahentaa nain kaatopaikan aiheuttamia pitkaaikaisia haittoja ja tilantarvetta.

Energiajatetta kerataan poltettavaksi olemassaolevissa l^povoim^jutoksissa muun
polttoaineen lisana. Kotona energiajatetta ei pida polttaa. Kotiuuneissa ja takoissa

polttolampotilat nousevat vain muutamaan sataan asteeseen kun taas voimalassa

lampotilat ovat n. 900-1400 Celsiusta. Suurissa lampotiloissa palaminen tapahtuu

taydellisemmin ja lisaksi lampovoimaloissa on savukaasujen puhdistimet, joita

kotiuuneissa ei ole.

Energiajatekeraykseen ei missaan tapauksessa pida laittaa lajittelematonta jatetta. Kyse ei

ole tavanomaisesta jatteenpoltosta vaan lajitellun polttokelpoisen materiaalin kaytosta

lampovoimalaitoksissa tavanomaisen polttoaineen lisana.
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Mika on energiajatetta?

Energiajatetta eli polttokelpoista jatetta ovat:

- muovijatteet pantillisia juomapulloja ja PVC-muovia lukuunottamatta,

- likaisuuden tai muun ominaisuutensa takia paperin- ja pahvinkeraykseen

kelpaamattomat paperit ja pahvit

- useammasta energiakayttoon soveltuvasta materiaalista koostuvat pakkaukset ja

tuotteet

Aineiden hyodyntaminen materiaalina on ymparistoystavallisempaa kuin aineiden

hyodyntaminen energiana. Siksi paperit ja pahvit ja maitotolkit tulisi aina mieluummin

vieda omiin keraysastioihinsa ja vain se, mika ei naihin kerayksiin kelpaa laitetaan

energiajatteeseen. Lajittelematonta sekajatetta ei kuitenkaan tule sotkea energiajatteeseen

- energiajate on aina lajiteltua.

Jatteiden energiakaytossa ongelmia aiheuttaa kloori, jota on mm. ruokasuolassa ja PVC-
muovissa. Kloorista muodostuu poltettaessa suolahappoa ja pienia maaria orgaanisia

klooriyhdisteita. Siksi PVC-muovia ei pida laittaa energiajatteeseen ja ruokapakkaukset

pitaisi huuhtaista ennen energiajatteeseen laittamista. Samantapaisia yhdisteita syntyy

fluorin palaessa (siksi hammastahnaputkiloita ja hammasharjoja ei saa laittaa

energiajatteeseen).

Monet voivat kuvitella, etta vaatteita ja tekstiileja voisi laittaa energiajatteeseen, mutta

ei... Vaatteet ja tekstiilit aiheuttavat ongelmia murskausvaiheessa. Ne saattavat kiertya

murskaimen teriin ja pysayttaa koko laitteiston.

Kaytetyt vaipat ja siteet aiheuttavat hygieniaongelmia jatetta murskatessa. Jotta

murskainta hoitavien tyoolot sailyisivat hyvina, ei vaippoja ja siteita saa laittaa

energiajatteeseen.

Lasi ja metalli eivat myoskaan kuulu energiajatteeseen. Ne voivat aiheuttaa murskaimen

terien rikkoutumista ja kulumista. Lisaksi metalli energiantuotantolaitoksella aiheuttaa

raskasmetallijaamia seka ilmaan paaseviin kaasuihin etta kuonaan. Lasi ja metalli ovat

hyvaa raaka-ainetta, kun ne laittaa omiin kerayspaikkoihinsa.

Lisatietoja energiajatteen kerayskokeilusta antaa jateneuvoja Riitta-Liisa Hahtala, puh.

1561 412

Energiajatteen lajitteluohjeet

Keraa lajiteltu, puhdas energiajate muovipussiin ja vie pihallasi olevaan harmaaseen

jateastiaan, jossa on oranssissa tarrassa teksti Energiajate.

Huuhtaise likaiset pakkaukset!

Saa laittaa:
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• MUOVIT (EI PVC)
Muovipullot, -astiat, -kanisterit, -sangot

esim. tyhjat oljy- ja pakkasnestepullot, pesuainepullot

Muoviset pakkausalustat ja -kotelot, muovirasiat

Muovipussit ja -kassit

Muovikelmut

Muovikannet ja korkit

Elintarvikkeiden pakkausmuovit

esim.viili- ja jogurttipurkit, voi- ja margariinirasiat

Styroxalustat ja -kotelot

Pienet muoviesineet

esim. tiskiharjat, kynien muovikuoret

• KUITUPOHJAISET MATERIAALIT

:

Kaarepaperit

Paperinkeraykseen ja biojatekeraykseen kelpaamaton paperi, pahvi, kartonki esim.

pizzalaatikot

Kirjankannet

• SEKAMATERIAALIT esim.:

Penmalastupussit, karkkipaperit, nakkileipapaketit, leipapussit, joissa paperiaja

muovia

ATK-Ievykkeet

• SEKALAJSET:
Kertakayttoastiat (jotka eivat kay bioon)

Pienehkot puutavarat ja -esineet

Puuvillavanu (puhdas kay bioon)

Ei saa laittaa:

• PVC MUOVIT esim.:

Putket ja letkut, ruskea pakkausteippi

Mapit, muovitaskut, kontaktimuovi, piirtoheitinkalvot

Sadetakit, kerniliinat, puhallettavat lelut

Sahkojohdot

Kasettien ja cd-levyjen kotelot

Aanilevyt ja kasetit

Muovipressut ja muoviritilat

Muoviset lattiapaallysteet

Muovikortit esim. luottokortit

Ns. syvavedetyt myyntipakkaukset

esim. tablettien lapilyontilevyt, lelu- ja tuulilasinpyyhkijapakkaukset

• POSLIINI, KERAMIIKKA
• LASI
• METALLI esim. alumiinifoliot ja -vuoat

• KUMI, NAHKA
• VAATTEET, MATOT JA TEKSTIILIT
• KAYTETYT VAIPAT JA SITEET
• FLUORIA SISALTAVAT ESINEET esim. hammastahnaputkilot ja -harjat

• POLYNIMURIN PUSSIT, TUPAKAN TUMPIT JA TUHKA
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